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Kennisnemen van: 

Tweede Raadsinformatiebrief verdere voortgang vennootschapsbelasting gemeente Woerden en 
aanpassing planning besluitvorming MPG 2016. 

Inleiding: 

Met ingang van 2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Vpb) ook gaan gelden voor 
overheidsondernemingen. Dit betekent dat voor activiteiten die uitgevoerd worden door overheden, die 
concurrerend kunnen zijn met activiteiten in de markt, een fiscale winst moet worden berekend. Over die 
fiscale winst wordt Vpb betaald. 

Kernboodschap: 

Op 20 januari is uw Raad geïnformeerd middels een eerste raadsinformatiebrief over dit onderwerp en de 
stand van zaken van de implementatie Vpb voor de gemeente Woerden. In het audit comité is afgesproken 
dat wij uw raad actief informeren hoe wij anticiperen op deze wetgeving en de gevolgen voor de gemeente 
Woerden. 

Om de Vpb-plicht goed te verankeren in de bedrijfsvoering van de gemeente Woerden is een externe 
adviseur (Step in control) benaderd om een complete inventarisatie uit te voeren, de fiscale beoordeling 
daarvan en de afstemming met de Belastingdienst. Hiervoor is een gefaseerde aanpak nodig. 

Er zijn 5 fases: 

1. Inventarisatie Vpb - deze fase is afgerond; 
2. Besluitvorming Vpb - in deze fase zitten wij momenteel, deze fase is bijna afgerond; 
3. Implementatie Vpb - inrichting financiële administratie- en systeem; 
4. Beheer Vpb - beheer, controle, optimalisatie en verantwoording vpb- geldstromen 
5. Aangifte Vpb - juni 2017: jaarlijks terugkerende aangifte Vpb. Controle of deze aangifte 

aanvaardbaar is, is geborgd in de beheer fase Vpb (4). 

Wat is de huidige stand van zaken? 
Op dit moment zitten we in de afronding van de fase 2. In deze fase zijn mogelijke Vpb activiteiten 
'geclusterd' en nader geanalyseerd omdat in de inventarisatiefase een Vpb-risico is gesignaleerd. 
Activiteiten worden geclusterd als deze met elkaar samenhangen en onlosmakelijk met elkaar verweven 
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zijn. Bij de gemeente Woerden zijn de volgende clusters nader onderzocht: vastgoed kale verhuur, sport, 
grondexploitaties, begraven, afval, huisaansluiting riolering, parkeren, markt en havens. 

De geraamde Vpb last voor 2016 is bepaald. Op basis van de gedefinieerde en beoordeelde clusters is de 
voorlopige conclusie dat de Vpb-last voor de gemeente Woerden in 2016 NIHIL is. 
Ook meerjarig 2017-2020 lijken de Vpb risico's klein. Deze voorlopige conclusie is gebaseerd op de huidige 
stand van wet- en regelgeving. Op landelijk niveau is echter nog steeds geen nadere uitwerking gegeven 
hoe precies omgegaan moet worden met de waardering van grondexploitaties. Daarom is enige 
voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies. 

Aanpassing planning besluitvorming MPG 2016 
Om bovenstaande reden is de planning van de actualisatie Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2016 
verdaagd naar het laatste kwartaal van 2016. 
De grondexploitaties en het MPG worden in aansluiting op de definitieve Vpb advisering aangepast. 

Mogelijke risico's 

Mogelijke andere risico's met betrekking tot de invoering van de Vpb voor overheidsbedrijven zijn: 

« Het is mogelijk dat de Belastingdienst van mening is dat de clustering anders moet worden 
bepaald. Dit heeft gevolgen voor het bepalen van de uiteindelijke mogelijke winst. De Belastingdienst moet 
wel onderbouwen dat de onderhavige clustering onjuist is, voor zij kan stellen hoe de clustering zou moeten 
zijn. Hierover zullen wij in overleg gaan met de Belastingdienst. 

Het inrichtingsdocument is opgesteld aan de hand van de laatste regelgeving. Het is mogelijk dat 
de Belastingdienst een ander standpunt inneemt, omdat wordt gekeken naar de feiten en omstandigheden 
per geval. Ook hierover zullen wij in overleg gaan met de Belastingdienst. 
" Verbonden partijen vormen een indirect risico. Een verbonden partij is verantwoordelijk voor haar 
de door haar verschuldigde vennootschapsbelasting. Er is echter een kans dat de Vpb de benodigde 
bijdragen van de aaneengesloten gemeenten verhoogt. Bij navraag bij de verbonden partijen hebben wij 
begrepen dat er adequate maatregelen zijn getroffen om de Vpb-last te minimaliseren en er op dit moment 
geen indicatie is dat de bijdragen omhoog zullen gaan. Mocht hier verandering in komen, dan zullen wij uw 
Raad daarover informeren. 

Op al van deze bovenstaande gevallen proberen wij, waar mogelijk, te anticiperen op de mogelijke 
gevolgen, maar zoals u kunt lezen is de uitkomst van een aantal zaken (ook op landelijk niveau) nog 
onzeker. 

Vervolg: 

In fase 3 wordt het tweede concept Grondslagendocument Vpb opgesteld, waarin ook de niet-Vpb-plichtige 
activiteiten worden meegenomen. In deze fase starten we de dossieropbouw voor de niet- Vpb plichtige 
activiteiten en de verdere fiscale en financiële onderbouwing van de clusters. Op basis van deze 
documentatie worden afspraken gemaakt met de Belastingdienst. Ook wordt in deze fase zo nodig de 
financiële administratie aangepast. 
In Fase 4 richten wij het beheer en de audit op het Grondslagendocument Vpb en de Vpb geldstroom in. Dit 
gaat structureel onderdeel uitmaken van de interne controle-cyclus van de gemeente Woerden. 
Met de juiste inrichting van het beheer weet de gemeente woerden zeker dat zij intern en extern 
verantwoording kan afleggen over de Vpb-geldstroom. 

In het kader van de actieve informatieplicht informeren wij uw Raad in het laatste kwartaal 2016. 

Met betrekking tot de MPG 2016 zal het geactualiseerde financiële beeld naar verwachting tevens in het 
laatste kwartaal aan de Raad worden voorgelegd. 

Bijlagen: 
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